
 

1 

 

WNT-verantwoording 2020 Altius ABA Therapie B.V. 

 

De WNT is van toepassing op Altius ABA Therapie B.V. Het voor Altius ABA Therapie B.V. 

toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 €111.0001 . (Zorg- en Jeugdhulp, Klasse I)2. 

 

1. Bezoldiging topfunctionarissen  

 

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen 

zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling 

 

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen 

zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling inclusief degenen die op 

grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt3 

 

Gegevens 2020    

bedragen x € 1 F.P.A.J. van Haaren  
L. Timmermans-

Serna 
E. Janssens 

Functiegegevens5 Directeur Klinisch Directeur Locatiemanager 

Aanvang6 en einde functievervulling in 

2020 

01/01-31/12 01/01-31/12 01/03-31/12 

Omvang dienstverband (als 

deeltijdfactor in fte)7   

0,16 tot 1-11-2020 

0,5 vanaf 1-11-2020 

0,78 0,22 tot 9-11-2020 

0,78 vanaf 9-11-2020 

Dienstbetrekking?8  Ja Ja Ja 

Bezoldiging9    

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen 
€33.798,42 €60.914,16 €16.675,37 

Beloningen betaalbaar op termijn Nvt nvt Nvt 

Subtotaal €33.798,42 €60.914,16 €16.675,37 

    

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum10 
24.050 86.580 28.675 

    

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag11 
€ 9.748  N.v.t N.v.t.  

    

Bezoldiging €20.897,02 €60.914,16 €16.675,37 
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Het bedrag van de overschrijding en 

de reden waarom de overschrijding al 

dan niet is toegestaan12 

            €9.748            N.v.t.          N.v.t.  

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling13 

 

De directeur woont in 

Amerika en zou van 7 

maart 2020 tot 19 

maart 2020 in 

Nederland zijn om de 

trainers bij Altius ABA 

supervisie te geven. Net 

na zijn komst brak er 

COVID-19 uit. Doordat 

het vliegverkeer werd 

stilgelegd, door de hoge 

besmettingscijfers in 

Amerika en het 

negatieve reisadvies is 

de directeur langer in 

Nederland gebleven en 

heeft hij op locatie bij 

Altius ABA gewerkt. De 

kosten voor de vlucht 

en de verblijfskosten 

van zijn verblijf in 

Nederland zijn door de 

vennootschap betaald. 

N.v.t.  N.v.t.  

 

Gegevens 201914    

bedragen x € 1 F.P.A.J. van Haaren 
L. Timmermans-

Serna 
 

Functiegegevens5 Directeur Klinisch Directeur  

Aanvang en einde functievervulling in 

2019 

01/03-31/12 01/01-31/12  

Omvang dienstverband (als 

deeltijdfactor in fte)7  

0,16 0,78  

Dienstbetrekking?8 Ja ja  

Bezoldiging9    

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen 
€11.411,53 €48.283,56  

Beloningen betaalbaar op termijn - -  

Subtotaal €11.411,53 €48.283,56  

    

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum10 
€17.120 €83.460  

    

Bezoldiging €11.411,53 €48.283,56  
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1d. Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder 

 

Gegevens 2020  

NAAM TOPFUNCTIONARIS FUNCTIE 

J.M.L.M. Schuurmans Voorzitter Raad van Toezicht 

E.L.J.M. van Luijtelaar Voorzitter Raad van Toezicht 

J.V. Keller Voorzitter Raad van Toezicht 

 
2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen 

Dit is niet van toepassing. 
 

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT 

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een 

dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag 

hebben ontvangen 


